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RELATORIO DO
CASA DE INVESTIMEN

TNTRODUçÃO

No cumprirnrento das disposições
Casa de Investimentos - Gestão
Gestão e as Demonstrações Fin
Resultados referentes ao exercício

I . ENVOLVENTE MACROE

Macroeconomia

Em 2013, o crescimento
devido ao abrandamento
p o l í t i c o s e o i m p a c t o d o
Reserva Federal dos EUA. em
atividade económica via confianca
sobretudo os mais expostos em
evolução menos positiva em face
financeiras menos favoráveis.
Reserva Federal dos EUA.
impacto, conduzindo a um d
desenvolvidas continuam a fazer
económicos acumulados até à cri
corrigidos e as projeções apontam
públicos atinjam o ponto de in
Federal ter sinalizado a progressi
continuam a ser regra um pouco p

Os Estados Unidos registaram
em 2012. O crescimento foi me
disputas polít icas em torno do n
agentes económicos. A taxa de
7 ,4o/o em Dezembro de 2013.
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Casa e lnvestimentos
de Patr imónios. l i .A.

Braga, 1 de Dezembro de 20i3

ONSELHO DE ADMINSTRAçÃO
)S - GESTÃO DE PATRIMONIOS, S.A.

mundial
da ativ

is e estatutárias, o Conselho de Administração da
Patrimonios, S.A. vem apresentar o Relatorio de
ceiras bem como a Proposta de Aplicação de
do em 31 de Dezembro de 2013.

nuou a desapontar as expetativas, sobretudo
ade economic;a dos países emergentes. Fatores
da retirada dos apoios não convencionaís pela
io, tiveram um reflexo relevante na evolucão da

dos agentes económicos. Os países Emergentes,
termos de Balança Corrernte, evidenciaram uma
a saída signifir:ativa de capitais perante condições
ido aos efeitos das alterações anunciadas pela
xtos políticos menos favoráveis tiveram também
nho abaixo do previsto. No entanto, as economias
rogressos no sentido de corrigir os desequilíbrios
;e financeíra 2i008. Os defices públicos têm sido
ara que nos próximos dois anos os endividamentos

iniciando a sua redução. Apesar de a Reserva
retirada de estímulos monetários, os mesmos

todo o mundo desenvolvido"

mento económico de 1,9% em 2013 face a 2,go/o
r refletindo a contração fiscal levada a cabo, as
de dívida e o continuar da desalavancagem dos

rego recuou de 8,1o/o em finais de 2012 para
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Il,5r:.T::::liT"nrto de pos;síver desasregação da zona Efiro foi-se dissipando em2013, o que contribuìu para a recuperação da confiançaL\J te, v vuç tJurrr 'rruunu pata a recuperaçao da conftança do$ consumidores e para aatração de investimento. o Banco Central Europeu .orto, 
"lt"*r-ã" 

iuro diretora clede juro diretora de
2,"!! ,???ct,2so/o. Mesmo assim,.a atividade economica nà ron"ãrr i;il;õ,;ü ;;ano, tendo na segunda metade registado crescimentos positivos. A taxa dedesemprego subiu para 12,05o/o.

O estado chinês avisou , no final de 2013, que "l idará severiìmente,, com empresas
estatais inefír: ientes e que repoftam constantemente prejuízos. Também afirmou que"as forças de mercado terão um maior papel na economia". Uma reforma destasempresars estatais poderá significar o acesso mais difíoil a crédito e, comoconsequência a economia chinesa poderá sofrer nos próximos tempos umabrandamento de atividade. Há cada vez uma menor vontade do estado chinês para
providenciar sempre os fundos e assegurar a l iquidez barata às empresas estatais.
Pnevê-ser que a economia chinesa tenháde vir a l idar cadavez mais com as forças de
mercado, que muitas vezes são artif icialmente impedidas de produzir as suas
coÍìseQ urSncias natu rais.

Portugal continuou em 2013 o processo de ajustamento dos dreseQuilíbrios estruturais
acumulados ao longo de anos, l iendo registado contração economica pelo terceiro ano
ccrnsecul,ivo. Verificou-se um crescimento económico negativo de -1',3o/o e a taxa de
desemprego no final do ano subiu para 16,250/o. Aindã assim, a evolução do ano
pautou-s,e por uma alteraçâo dlrástica na tendência económic;a - apos úm primeiro
trinnestre fortemente negativo, sucederam-se nove meses em que a atividade
económica foi, sucessivamerrte, surpreendendo em alta.

Mercados Financeiros

O mercetdo de capitais verif icou ganhos expressivos durante 2013 apesar das
incertezas macroeconomicas qure subsistiram durante o ano. o Dow Jones Industrial
Average - índice que agrega as;30 maiores empresas americernas - subiu, em 2013,
cerca de 29,eiío/o. O S&P 500 -- índice que agrega as 500 erïìpresas americanas de
maior capitalização bolsista - subiu 32,38o/o. Na Éuropa, a perlformance em media foi
também bastante positiva: o principal índice alemão, DAX, terre uma valorização de
23,01o/o <> o principal índice frarrcês, o CAC 40, verif icou uma subida de 18,7g%. Na
penínsuler ibérica, o mercado porluguês apresentou uma valorização de 1T,O3o/o,
enquanto que o mercado espanhol valorizou 23,53o/o.

No segmento de taxa fixa, as obrigações governamentais dos Estados Unidos da
América, com maturidade a 10 i lnos, cotavam a3,O28o/o no fin;al de2013 quando em
2012 cotiavam a 1,758o/o. Na Eiuropa, as yields das obrigações do Estado Alemão
subiram, de 1,3167o, no final der 2012, para 1,929o/o em fiáai cle 2013. As yields das
obr igaçõers portuguesas com matur idade a 10 anos caíram de 7,011o/onof inal  de 2012
para 6,13o/o, refletindo uma progressiva redução do prémio de risco do país.

As taxas de juro historicamente baixas levaram a que a atividade nos mercados de
capitais acelerasse. O número de IPO's aumentou consideravelmente; as empresas e
ate paíse:s corìseguiram mais finernciamentos e a taxas mais baixas.
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Os Merr:ados Emergentes tiveram um ano muito difíci l. Ag moedas desses países
estiveram muito voláteis e as respectivas bolsas sofreram perdas muito significativas.
Nesta altura encontram-se valorizações baixas nestes mercados e há boas razÕes para
acreditar que possam recuperar já em 2014.

II- OBJECTIVOS DA CASA DE INVESTIMENTOS

São os que traçámos quando dt. 'cidimos criar a Casa de Investirnentos, são os mesmos
do ano prassado e manter-se-âo os mesmos enquanto os gestores e accionistas formos
nos, os fundadores: servir oS nossos Clientes com competência, honestidade,
transparr3ncia e independênr;ia.

O nosso trabialho é criar riqueza para os Clientes, fazê-lo com risco limitado e de forma
compreensível e confiável. O nosso objectivo é ganhar clientes parc a vida, merecer o
seu respeito e adrniração.

Por isso, colocamos os seus interesses em primeiro lugar, sabendo que a prazo,
estamos a agir no nosso melhor interesse. São eles que levam o nome da nossa Casa
mais longe e que melhor apres;entam os resultados do nosso trabalho. E assim que
temos crescido e conseguido c;hegar a cada vez maior núme,ro de investidores. Em
2014, pretendemos:

i )  Conseguir  mais um ano de boas rentabi l idades, não abdicando dos
padrões de exigência nos ativos que selecionamos, nem da margem de
segurança que nos; permite l imitar o risco e potenciar as rentabil idades,

i i) Manter o rigor nar avaliação dos ativos - só depois de uma análise
profunda da qualiclade do ativo, poderemos saber se o ativo é caro ou
barato,

i i i) Aguardar pacientemente que os investimentos que fizemos se
n'naterializem e metntermo-nos disciplinados: comprando quando o ativo
transaciona ao nos;so preço de compra (o que nos garante a tal margem
de segurança) e rrendendo quando o ativo chega ao nosso preço de
venda, o valor que entendemos ser justo,

iv) Apresentar a Casa de Investimentos a novos Investidores, os méritos de
investir com uma fi losofia de Valor e com um sentido oportunístico:
comprar quando nos vendem um activo bom em saldo e vendendo aos
optimistas que acrerditam que os ativos podem subir indefinidamente,

v) Contribuir para melhorar a cultura financeira: alertando para os riscos, a
necessidade de unr horizonte de investimento adequado e a importância
de investir com margem de segurança,

vi) Conseguir aumenterr o número de clientes,
vii) Conseguir o reforço das contas dos Clientes que já servimos; quer pela

valorização que cclnseguimos na gestão, quer por depositos novos em
conta.

A nossa presença assídua na imprensa tem como principal objectivo contribuir para
melhorar e valorizar a cultura financeira. Acreditamos que investidores/aforradores com
mais conhecimentos financeiro,s tenderão a privilegiar a nossa abordagem ao
investimento e a ter maior nrotirração para criar riqueza. Investidores mais exigentes
permitir-nos-ão ser mais capazes e crescer como verdadeiros guardiões de capital.
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Na colaboração quinzenal que mantemos com a Vida Económica, procuramos alertai
os investidores e motivá-los para o conhecimento. Presumimos que continuamos a criaf
valor nestas páginas. Este trabalho tem também o objectivo de chegar a um maior
número de potenciais investidores e que venham a resultar em alguns novos clientes.
Fazêmo-lo sempre de forma séria, tal como acreditamos ser a melhor forma de estar no
mercado financeiro.

No último ano, salientamos rCuas peças na imprensa que nos trazem grande satisfação:

1 - O site SumZero, classificou o Director da Gestão de Ativos, Hugo Roque,
entre os 4 melhores analistas do mundo, em resultado das análises
publicadas nesse site. A referência foi publicada no Watt Street Journal. O
Jornal Expresso, em iartigo de 06 de abril, noticiou este prémio.

2 A DECO, através de cliente mistério, visitou várias gestoras de
patrimonios e bancos, entre as quais se contou a Casa de Investimentos. Na
sua edição de setembro passado, a Deco concluiu que a Casa de
Investimentos é a Gestora de Patrimonios que em Portugal melhor rentabil iza
o dinheiro dos seus cl ientes.

Trabalhamos para que os hoSS,os Clientes sejam Clientes antigos. Se o conseguirmos,
os benefícios serão enormes, para clientes, colaboradores e acionistas. E este conjunto
de objetivos que estamos motivados para atingir.

III - COMO VEMOS O NOSSO TRABALHO

noÉ nossa convicção que o nqercado de capitais é um centro de realocação de
capital no qual o dinheiro é triansferido dos mais ativos para os mais pacientes."

Warren Buffet

Quando o mercado cai para pr€)ços verdadeiramente ridículos e as ações de empresas
extraordinárias cotam a 40 ou 50% do seu real valor, o pessimismo apodera-se dos
investidores. O pânico, o trlessimismo e o medo produzem preços baixos. E neste
ambientre que gostamos de comprar ações de empresas extraordinárias que
compro!'aram, ao longo de décadas, que são excelentes máquinas de fazer dinheiro
para os seus acionistas.

Os preç'os que resultam destc' ambiente são os que nos dão grande margem de
sê$urârìrÇa e, como consequência, são os que proporcionam grandes retornos para os
nossos clientes. No entanto, nesse ambiente é muito difíci l encontrarmos grande
recetividade junto do público investidor.

Do mesmo modo, o otimismrofev com que a generalidade dos ativos suba de preço: a
legião de compradores aumenta e a tese de que desta vez é diferente vai ganhando
adeptos e conquistando os mais céticos. E nestas ocasiÕes que gostamos de vender,
de manter a flexibil idade para oportunidades que possam surgir a preços mais
sensatos e que protejam os valores que estamos a investir.

Em resumo, quando é altura para comprar, quase todos querem vender e quando é
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altura de vender, quase todos querem comprar.

Diz-se que são precisos dois para dançan o tango. Na Casa de In vemos a
nossa tarefa um pouco mais cornplicada. Sejamos claros, investir é difícil,
a circunstância:

qual for

1. é preciso avaliar os ativos,
2. é fundamental ter disciplina para comprar apenas quando estão baratos -

quando o preço a que compramos é substancialmente inferior ao valor
que estamos a receber,

3. é impoftante ter paciência para aguardar e vender apenas quando a
cotação de mercaclo reflete o valor da empresa - é essencial ter paciência
para esperar pela melhor altura para agtr.

4. é preciso encontrar os clientes certos, aqueles que, como nós, se
compoftam como donos de uma pequena fatia de um negocio.

Os verdadeiros investidores, os que têm "residência permanente", sabem que não é
possível fazer coisas extraordinárias no mercado financeiro todos os dias. Muitas
vezes, a nossa maior contribuição na Casa de Investimentos, como gestores de
dinheiro, - porque pomos os inlleresses dos clientes em primeiro lugar - é mantermo-
nos relativamente inativos. Se não houver bons ativos a preços sensatos para comprar
ou não tivermos em carteira açcies, cuja cotação de mercado seja pelo menos igual ao
valor intnínseco, para vendr3r, ra inatividade parece-nos a atitude mais inteligente e
sensata.

A fi losofia de Investimento em Valor que seguimos, é fácil de entender mas muito
difíci l de implementar de forrna consistente. Warren Buffett, fê-lo ao longo de décadas
e, na assembleia de accionistas de 2013, lembrou o que é importante no investimento:

. é muito melhor comprar um negócio excecional ao preço justo do que
comprar um negocict razoável barato. As vantagens competitivas foftes irão
permitir ganhar rentrabil idades acima da média. Claro que um negocio com
fundamentos soberbos pode ser um mau investimento se o comprarmos a
um preço excessivo. Um bom exemplo é a Microsoft: em 2000 já era uma
empresa excelente, contudo, foi um mau investimento para quem a
comprou nessa altura,

. investir envolve um grande grau de subjectividade e capacidade de
julgamento, não é âpenâs a análise de números e rácios financeiros. E
importante entender o negocio, saber as suas vantagens competit ivas e a
sua capacidade de se manter para o futuro,

. previsões macroeconómicas não têm qualquer relevância para o
investidor. Há demasiada incerteza à volta de todas as previsões
macroecómicas e portanto, ignorar aquilo que sabemos dos bons negócios,
so porque as previsÕes não são boas, parece-nos uma tolice,

o pêhsâr em ações como uma parte de um negócio que, dia apos dia, cria
riqueza. A cada oportunidade, Buffett aconselha os investidores a
comportarem-se como donos dos negocios e não como se as acçÕes
fossem apenas pecJlaços de papel para trocar de mãos todos os dias ou
semanas.
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o recordando as orirsntações da sua fi losofia de inV,estimento: "gostamos
de boas empresas a preços baixos, independentemente de se localizarem
nos Estados Unidos ou na Europa, onde as inceriezas económicas são
maiores. Se for uma boa empresa, com vantagens competit ivas e o preço
for atrativo, será unr bom investimento".

IV - QUANTO VALE UMA AçÃO? QUANTO VALE A EMPRESA TODA?

A questão é simples e merece uma resposta simples: uma empresa vale o valor
presente de todo o dinheiro que vai gerar no futuro. E isto. No entanto, isto não
quer dizer que aferir o valor de uma empresa seja fácil.

Warren Buffett e Munger costumam dizer que, quando compram açÕes de empresas
cotadas, fazem uma análise muito semelhante à que uti l izam quando compram
empresas inteiras. Em primeiro lugar, tentam estimar os resultados da empresa para os
proximos cinco anos ou mais. l ie o conseguirem fazer, compram a ação (ou negócio)
se ela estiver a transacionar a um preço razoável relativamente às estimativas a que
chegarann. Se, pelo contrári,o, não são capazes de estimar os lucros futuros - o que às
vezes acontece, dizem eles - avançam para outra oportunidade. Garantem que nunca
recusaram uma compra atrativa devido ao ambiente macroeconómico ou polít ico e que
esses fatores nem são levados em conta quando tomam estas decisões de
investimento.

Para sabermos quanto vale a empresa, recorremos a díversos métodos de análise dos
fundamerntais economicos rlo seu negocio. Vamos analisar os 10 últimos anos do
negócio e todos os dados clo balanço e demonstrações financeiras são escrutinados.
Dividimos em três os métodos de avaliação absoluta, cuja escolha deverá considerar
cada caso específico a avaliar, sector e elementos de valor da empresa:

. Avaliação clos,Activos,

. Avaliação cle Flesultados,

. AvaliaÇão clo Potencial de Crescimento Sustentado.
Indepenrjentemente do sector em que a empresa opera, usamos ainda métodos
comparativos de avaliação. O valor da empresa é calculado usando um múltiplo, que
pode sen uma média do sector em que a empresa opera ou uma média histórica da
empresa:
Price Earnings Ratio (PER)
Price to Book Ratio (PB)
Para além de procurarmos que haja uma grande diferença entre o que a empresa vale
e o preço a que cota no mercado, procuramos outros elementos que permitam reforçar
a Margem o" t"n35::il^", 

enìpresas com baranços conservadores, empresas com
um rácio de divida baixo em relação aos capitais próprios,

. A qualidade dos activos no Balanço, por exemplo, terrenos e imoveis
bem localizados, ativos líquidos como dinheiro, depósitos, etc,

. Seleção de negocios simples que consigamos compreender e
anal isar,^ o.  que. impl icará maior conf iança na anál ise e por

. Ë?:ï#t^:;,ffïiJï:T"ï: investimento duranre as crises,
recessões, ou quando existem problemas inerentes a um setor de
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actividade, urn problema de uma empresa
correção generralizada de mercado, em que o

paft icular ou numa

. As apresentar;Ões de resultados - o facto do horizonte temporal da
maior parte dos investidores ser tão curto - resultam muitas vezes em
excelentes oportunidades para investir.

o Util izar estimativas conservadoras nestes processos de análise e
determinação do valor, é fundamental. Investir deve ser uma
atividade rigorosa e muito exigente.

V. HORIZONTE DE INVESTIMIENTO
É bem sabido que muitos investidores profissionais transacionam freneticamente
embora isso, inevitavelmente, arumente os seus custos de transacção. Estima-se que
mesmo aqueles que investem em obrigaçÕes do tesouro americano com vencimento a
30 anos, por exemplo, apenas as mantêm em carteira alguns meses. lsto demonstra
que meÍimo os investidores ern obrigações soberanas estão mais interessados em
especular do que nos retornos de longo prazo.

Os inves'tidores em valor gostarn de recordar a velha historia do trading das sardinhas:
há uns anos, as sardinhas rJesiapareceram das suas águas territoriais tradicionais em
Monterrery, na California. Os treders de matérias primas (as chamadas commodities),
devido à sua escassez, f izeram aumentar os preços. Cada lata de sardinha passou a
valer uma fortuna. Certo dia, um comprador decidiu cometer uma extravagância e abriu
uma lata para se deliciar conr as sardinhas. Adoeceu imediatamente e disse ao
vendedor que as sardinhas estavam estragadas. O vendedor declarou, "essas
sardinhas não são para coffrer, são sardinhas para o tradingl" Nos mercados
financeiros de hoje, existenr muitas sardinhas para o trading e, aos preços actuais,
muito poucas sardinhas para comer.

A juntar aos impulsos especulativos dos investidores, a inovação tecnologica, ao longo
dos anos, comprimiu o horizonte temporal dos investidores. A tecnologia permite que a
performance de um gestor de dinheiro seja medida, não apenas mensalmente ou
trimestralmente, mas também cliariamente, hora a hora e constantemente. A pressão
sobre a per^formance que muitos investidores sentem empurra-os para uma orientação
absurda de curto ptazo. Se os seus resultados são avaliados no curto prazo, se gere
um fundo e a sua performance é publicada todos os dias no jornal, se o seu track
record vais ser analisado por comités de investimento e consultores todos os
trimestres, se pode perder clientes e até o seu emprego devido a uma performance de
curto pruzo mais fraca, o longo prazo torna-se irrelevante.

Os investidores profissionais; não suportam quando o mercado sobe cada vez
mais alto e a sua performance não o acompanha. Mesmo quando os preços são
absurdos, eles são incapazes de ter l iquidez e aguardar pacientemente fora do
campo de jogo. Precisam rCe acompanhar o mercado. lsto faz com que se cometam
loucuras, chegam a alavancar as suas posições para conseguir mais umas migalhas de
retornos São atraídos para aqueles activos que mais subiram e compram mais. Ao
mesmo tempo, vendem aquelers que não acompanharam a subida. Estas pressões
levam inevitavelmente a uma atitude cada vez mais de curto pnzo.

Muitos estudos comprovam quer os activos que têm melhor performance num passado
recente terão, provavelmente, prior performance no futuro e aqueles cuja performance
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I
deixa a desejar, provavelmente irão melhorar. Este tipo de pensame é,
contudo, muito raro nos mercados financeiros. As pressões para a perfórmance de
curto prazo e a compulsão quarse universal para tentar acompanhar um mercado que
sobe levam a que, por vezeÍi, se formem bolhas de mercado.

Uma bolha pode ser parcialmelnte identif icada pelas avaliações estratosféricas, mas
pode ser também compoftamerntal. Quando os preços sobôm simplesmente porque
têm estado a subir, quando as pessoas são empurradas para a especulação porque
não conseguem resistir a ver ot; vizinhos e amigos a ganhar dinheiro, o mercado pode
estar a entrar em territorio de bolha. Nas palavras do famoso economista, John
Kennetlr Galbraith, "Uma bollha tem origem na subida dos preços, quer seja de
acções, imobil iário, obras der arte ou qualquer outro activo. Um aumento nos
preços chama a atenção e atrai compradores, o que resulta em preços ainda mais
altos".

Os média financeiros regann o fogo com gasolina. A cobertura ubíqua das
televisÕers por cabo do mercadcl f inanceiro, reforça a loucura frenética que exacerba a
já forte clrientação de curto prazo dos investidores individuais e profissionais. Fomenta
a crença de que é possível - ou mesmo necessário - ter uma opinião sobre tudo que
tenha a ver com o mercado. A cultura do soundbiÍe reforça a impressão popular de que
investir é fácil e não uma actividade rigorosa e exigente. Os comentadores diários
exultam nas grandes suloidas de mercado e lamentam-se nas quedas. Os
espectadores ficam coÍìVeÍìc:ido$ que a subida é a única direção racional do mercado e
que ven<Jer ou estar fora do mercado é uma atitude pouco patriotica. O histerismo é
exacerbado a cada esquina.

Nos últimos 20 anos, a Psicologia e a Neurociência, descobriram duas características
que são padicularmente relevantes na tomada de decisões:

A primeira, é que estamos preparados para o curto prazo - o ser humano
tc'nde a considetàr ;à prrssibil idade de ganhos no curto prazo extremamente
atractiva. Estes ganhos restimulam os centros emocionais do cérebro e l ibertam
dopamina: f icamos mais confiantes, estimulados e satisfeitos connosco
propr ios.

A Segunda, é a nossa tendência para adoptar comportamentos de rebanho: a
dìor de exclusão social (ou seja, comprar quando todos vendem ou vender
quando todos comprram) é sentida nas mesmas partes do corpo em que
sentimos a dor física real.

Os canais financeiros potenciam ainda estas l imitações que temos como investidores:
levam a rnentalidade de rebanhcl a todas as salas de estar, fazendo com que seja cada
vez mais; difíci l para os espectadores não entrarem em jogo. Num mundo onde a
diferença entre investir e especular e cada vez mais ténue, os disparates nos canais
financeiros apenas acentuam o problema.

Na Casa de lnvestimentos, qr.rando somos procurados por algum investidor que
pretende investir o seu dinheiro com o objectivo de conseguir um lucro rápido nos
proximos seis a doze meses, informamos que não podemos fazê-lo. Com este
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horizoní:e de investimento, o que o investidor deve fazer é um
não daríamos qualquer outro conselho.

necessarlo p)ara o sucesso quando os resultados de curto prazo ditam se eles se vão
nnanter rem actividade para o longo prazcr.
Nunca compraríamos um ativo que não fossemos capazes de ter 3, 4 ou mais anos.
Não cornpraríamos um ativo, que nos como investidores do nosso próprio dinheiro, não
investíssemcls. O nosso princíprio é cornprar excelentes ativos baratos. Nalguns casos
esperanìos anos para conseguir comprar ações de uma excelente empresa. Da mesma
maneira, enquanto esta ação transacionar no mercado a desconto do valor justo,
manterermos o investimento.

vt - DtvERStF|CAçAO, A ESSENCTAL

Todos os dias, os investidores lrodem comprar e vender milhares de empresas cotadas
nas bolsas rnundiais, obrigaçÕes de governos e empresas no mercado secundário;
inúmeros produtos derivados e estruturados, fundos de investimento, hedge funds
Warrants, ETF's etc. Estes acl,ivos são "criados" por instituições financeiras mundiais
com corn o objectivo de gerar comissões. E por isso importante para esta indústria criar
a i lusão aos investidores que podem enriquecer do dia para a noite. Os investidores
são "incentivados" a ter uma carteira muito diversif icada de produtos financeiros, para
reduzir os rÍscos. o pretexto é "não ponha os ovos todos no mesmo cesto".

Aprendermos com Benjamin Graham e Warren Buffett que a chave para investir com
sucesso é a compra de acções de empresas com negócios fabulosos, geridos
por gente capaz e honesta, quando os seus preços estão a desconto substancial
do seu 'yalor justo.

Seguindo este critério, o investidor inteligente vê o universo de empresas e activos em
que devre investir o seu dinheiro, muito reduzido. Atendendo que os seus recursos, quer
de tempo, para levar a cabo uma análise profunda e posteriormente acompanhar estes
negócioti, quer de capital para investir, são escassos; o investidor deve concentrar os
valores ;a investir em 18 a 20 excelentes empresas, as chamadas máquinas de fazer
dinheiro

Se considerarmos, primeiro, arraliar as perspectivas económicas de longo prazo das
efiìpresas e as suas vantagens competit ivas; segundo, avaliar a qualidade das pessoas
erìcarreçfues de as gerirem; e terceiro, tentar comprar algunras destas empresas a
preços sensatos, acreditamos clue a polit ica de concentração do patrimonio financeiro
num conjunto l imitado de boas empresas, reduz muito o risco do investimento. Desta
forma, o investidor sabe muito mais acerca de cada um dos negocios e tem muito
maior conforlto com as suas perspectivas económicas para o futuro. lsto permite-lhe
adoptar uma polít ica de comprar e manter, em vez de estar sempre a comprar e a
vender, incorrendo em comisseres exageradas, perdas de capital e falta de confiança
na carteira de investimentos que tem. Ao mínimo revés, entra em pânico e vende.
Quando o inv'estidor sabe a qualidade dos activos que tem em cadeira, mais facilmente
resiste a opiniões contrárias ià sua, ignora a "multidão" e todo o comportamento
emocional qr"re se vive diariarnente no mercado. Todos os dias encontramos no
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Gu
mercadrc financeiro opiniÕes contrárias. Contudo, sabendo o que os ativos
mantemo-nos firmes e consistente na procura de valor a ptazo.

Os gestores de fundos de invrestimentos acreditam que se alocarem os capitais do
investidrcres por um grande número de acções de empresas, muitas vezes 300 ou 400
títulos diferentes, incorrem num risco menor, Contudo, ao mesmo tempo que têm
algumas boas empresas no porlfólio, também têm um conjunto significativo de acções
cujos nr:gociios subjacentes sâro medíocres e não têm capacidade de gerar retornos
excepcircnaisi a médio e longo prazo. Como referido acima, estes gestores estão muito
orientados para o curto prazo. tentam adivinhar os movimentos diários do mercado e
compranì e vendem com muitia frequência, até porque o horizonte de invesimento é
muito curto.

John Maynard Keynes que, além de um economista bri lhante, foi tambem um
investidrrr astuto, escreveu: " estoLt cada vez mais convencido que o melhor método de
investintento é colocar uma percentagem muito considerável de capitat em empresas
que acrcditamos conhecer muito bem e em cujos gesÍores confiamos. E um erro
conside'rar QUê o investidor reduz o risco espalhando o seu dinheiro por muitas acções
acerca das quais sabe pouco e não tem motivos para confiar. O conhecimento e a
experiência de cada um são lirnitados e raramente existem mais do que duas ou três
ernpresas, em determinado motnento, em que eu me sinta inteiramente confiante."

VII . IGNIORAR O RUÍDO . AS LOUCURAS DO "SENHOR MERCADO''

Tão impoftante com avaliar os ativos é ter o temperamento adequado. a paciência e a
disciplina são determinantes e a prazo, são remuneradas. Os preços dos ativos são
muitas vezes resultado do merjo e da ganância, de estimativas irrealistas e loucuras
coletivas. Os capitais estarão sempre em risco a menos que se compre bom e barato.
Uma das contribuições mais profundas de Graham é uma personagem que vive em
Wall StreeÍ e a que ele deu ,c nome de "Sr. Mercado". O Sr. Mercado é o nosso
hipotétic;o socio e está sempre disposto a comprar a nossa parte na empresa ou a
vender ia dele a preços de mercado. O Sr. Mercado é muito temperamental e alterna
rapidamente entre estados de eluforia e desespero. As vezes, ele oferece preços muito
acima clo valor do negocio; outras vezes, muito abaixo. Quanto mais maníaco-
depressivo e,le está, maior é a diferença entre o preço e o valor e, por conseguinte,
melhores são as oportunidades de investimento que ele oferece. Do mesmo modo, por
vezes o Sr. [Mercado está radiante, otimista e disponível a pagar mais do que os ativos
valem. Eista situação dá origem a que o valor intrínseco do ativo seja inferior ao preço.
Ë nesta altura que devemos vender.

Euffett reintroduz o Sr. Mercado enfatizando o quão valiosa é para o investimento
disciplinado a alegoria de B,enjamin Graham ainda que o Sr. Mercado seja
praticamente irreconhecível para os teoricos das finanças modernas e até para grandes
alocadones de capital. A maior parte dos "investidores" não consegue tirar partido desta
enorme vantiagern que o Sr. Mrercado proporciona: o facto de termos uma cotação ao
segundcl para milhares de ativos não deveria obrigar a negociar, a comprar ou vender
quando não há uma razão, de'ridamente fundamentada, para acreditar que se está a
tomar a melhor decisão de investimento.
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vilr - QUANDO DEVEMOS VEI{DER UMA AçÃO

Intelectttalmente qualquer investidor entende que devemos comprar barat ender
caro, ou pelo menos ao preço justo. A dificuldade não reside apenas no con(ecimento
e experiência em avaliar negór:ios e que a esmagadora maioria dos investidores não
tem. O iinvesÍidor inteligente delve fazer o contrário do que a maioria dos investidores
está a fazer. No entanto, poucros investidores são suficientemente disciplinados para
ignorar a mulltidão.

A verdade é que quando as notícias são boas tendemos a acreditar que o serão
sempre e que o futuro será arinda melhor que o passado. O facto de muitos mais
investidores terem agora interesse no ativo torna a decisão de venda muito mais difíci l.
Esquecelmo-nos, quando tudo está bem, da nalureza cíclica das coisas. Esquecemo-
nos de um factor muito importante, que se verif icam em todos os mercados e com
todos os; ativos: a tendência dos; ativos eventualmente reverterem para uma média.

Saber qruando devemos sair de uma ação é, pelo menos, tão imporlante quanto saber
quando devemos comprar. t l luitos estudos documentam que grande parte dos
investidores vendem as melhores açÕes e mantêm as piores demasiado tempo.

E muito mais compensador inverstir algurn tempo na leitura das notícias que rodeiam as
empres€ts que temos em carteira e as indústrias em que elas operam do que verif icar o
preço das ações 20 vezes ao dia.

Quando não se deve vender?

Se a ação caiu - os movimerrtos dos preços das ações, por si só, não transmitem
qualquer informação úti l. Na reaLlidade, os preços podem mover-se em qualquer direção
no curto prazo por motivos absolutamente inescrutáveis. O investidor inteligente deve
manter presente que não importa o que a ação fez desde a altura em que a comprou,
se os seus fundamentais nãc, se alteraram. Não pode fazer nada para mudar o
passado e o mercado não se importa se ganhou ou perdeu dinheiro na ação.

A ação subiu muito - uma \rez mais;, pouco importa o que fizeram as ações no
passado - o que é realmente importante é o que 'farão no futuro. A priori, não existe
urna razão para que as ações que subiram substancialmente venham a cair, se o seu
valor é substancialmente superiror. Muitos de nos seríamos melhores investidores se
conseguíssemos ignorar os grrif icos del performance passada que pouca informação
útil trazem sobre o futuro.

Na Caser de Investimentos, decidimos a venda com a resposta às seguintes questões:

1. Cometemos algum erro na avaliação?
Algum pormenor escapou aquando da primeira avaliação da empresa? Talvez
pensasse que os gestores iriam conseguir recuperar a empresa mas essa tarefa
revelou-se mais difíci l do que os gestones pensaram. Ou talvez tenha subestimado a
força dos concorrentes da emprresa ou sobrestimado a sua capacidade de encontrar
novas oportunidades de crescimento. Nião importa qual foi o erro, raramente compensa
manter uma ação que comprárnos por uma razão que já não é válida. Se a análise
inicial estava errada, assuma as perdas e não olhe para trás.
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2. Os fundamentais económir:os deterioraram-se?
Apos viirios anos de sucesso, a empresa de crescimento rápido que
abrandar. o dinheiro está a ilcumular-se no balanço porque a empresa
dificuldades em encontrar novas oportunidades lucràtivas e os concorren
comer ias margens de lucro. Está na altura de reavaliar as perspetivas
empresia. Ser elas forem piores do que costumavam ser, é altura de vender.

futuras da

3. A açÊio subiu muito acima do valor intr ínseco?
O "Sr. [\/ lercado", por vezes, acorda muito bem disposto e oferece-lhe um preço muito
acima dlo que o seu investimento realmente vale. Não há qualquer motivo'porque não
deve tir iar partido da boa dispor;ição dos outros investidores. Com certeza, não quererá
vender empresas extraordinárias so porque estão l igeiramente caras - incorrerá em
impostos solcre mais valias e rrão tirará todo o partido do juro composto. Mas até as
melhorers empresas devem ser vendidas quando transacionam a preços exagerados.

4. Existem oportunidades melhores Frara o seu dinheiro?
Como investidor, deverá alocar o seu capital nos ativos que consigam gerar o melhor
retorno. Não há vergonha em vender urn investimento subavaliado - mesmo que tenha
perdido dinhr:iro - para l iberlar funoos trara comprar uma ação com maior potencial. Se
a avaliação inicial de determinado negocio foi demasiado otimista e o seu potencial é
agora muito l imitado, perante nova oportunidade de investimento com maior potencial
de valorização, o investidor tern boas razões para vender. Não devemos permitir que
um mau investimento se perpetue numa carteira.

5. Tem muito dinheiro na mesma açáo?
Esta é a melhor razão para vender porque significa que escolhemos uma ação
vencedora. Fr chave é não deixar que a ganância interfira na gestão inteligente de um
potlfólio. Se um determinado in'vestimento constituir uma percentagem muito grande da
sua carteira, está na altura de pensar seriamente em vender uma parte, ainda que as
perspetivas da empresa sejam ias mais sólidas.

Ao longo do rúlt imo ano, vendenros a posição na Pfizer, com ganhos muito significativos
para os nossos clientes. Vendremos uma parte da posição da General Electric, com
ganhos nalguns casos superiores a 300%, vendemos uma parte da Berkshire, empresa
de Warren Buffett, com ganhos de 74o/c,, vendemos parle da Microsoft com ganhos de
4B%. A estas rentabil idades, com a erxcepção da Berkshire, ainda adicionámos os
dividendos recebidos no período em que as mantivemos na carteira. As razões que
motivararm as vendas foram muito positivas: os ativos em causa atingiram o seu valor
justo e/ou, nalguns casos, encontrárnos investimentos alternativos de excelente
qualidade que, à data, nos oferelciam maior margem de segurança.

IX . A INATIVIDADE É UM CONíPORTAMENTO INTELIGENTE

O que podemos aprender com os guardia-redes?

Keynes notoL.t, com alguma tristeza, "a natureza humana deseja resultados rápidos,
tem um gosto especial em ,ganhar dinheiro depressa... Os investidores actuais
concentram-$e em demasia no valor anual, trimestral ou até mensal das suas carteiras
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e na apreciação do capital". Infelizmente, os trimestres e rés"s
referia trofl ' târ'âÍÌì-se dias ou minutos para alguns investidores o{froje.

a que Keynes se

Não so desejamos resultados rápidos mas também gostamos de ser vistos a fazer
qualquer coisa (em oposição a não fazer nada); todos temos um viés paru a acção. Os
guarda-redes de futebol oferecem-nos um belíssimo exemplo desta tendência infeliz.
Os guarda-redes não são, habitualmente, as estrelas da equipa. No entanto, aquando
da marcação de grandes penalidades, os guarda-redes tornam-se homens de acção.
[., im estudo recente revelou alguns padrões fascinantes nas tentativas de defender
penal t is .  No futebol ,  quando unra grande penal idade é assinalada, a bola é colocada a
11 metros da baliza e apenaÍì o guarda-redes se coloca à frente do rematador. O
Euarda-redes não se pode mover antes que o remate ocorra.

Dado que, em média, são marcados 2,5 golos em cada partida de futebol, uma grande
penalidade (que tem 80% de probabil idades de se transformar em golo) pode
influenciar dramaticamente o resultado do jogo. Desta forma, ao contrário de outras
experiências psicologicas, o qur-ã está em jogo é significativo.

Num estudo, foram analisadas 311 marcações de penaltis nos principais campeonatos
mundiais. Urn painel de três especialistas independentes foi uti l izado para analisar a
direcçãcl do remate e a direcção do movimento do guarda-redes. Os remates foram
distribuídos, de uma forma geral, uniformemente; cerca de um terço paraa esquerda,
parc a direita e para o centro. Contudo, os guarda-redes demonstraram um claro viés
para a acção: 94o/o das vezes mergulharam para a esquerda ou direita e raramente
escolhenam manter-se parado$ no centro da baliza. No entanto, teriam tido bastante
mais sucesso caso tivessem erscolhido manter-se no centro da baliza. De acordo com
as estatÍsticas, quando o guarcla-redes se mantém no centro da baliza, defende cerca
de 60% dos remates dirigidos ao centro. Contudo, os guarda-redes apenas escolhem
esta opç:ão 6% das vezes.

Questiornados porque escolhiam mergulhar em vez de ficar imóveis, os guarda-
redes rresponderam que, ao mergulhar, sentem que estão a fazer algum esforço
para evitar um golo e que, se ficassem quietos e o golo entrasse, se sentiriam
piores.
Este parece ser também o problema da maior parte dos gestores de dinheiro e das
orientações das instituições financeiras (que, quer corram bem ou mal, ganham
sempre).

Nem nós nem a maioria dcls gestores ou donos de empresas sonhariam em
freneticetmente vender e comprar subsidiárias altamente lucrativas apenas porque o
Banco Oentral baixou as taxas de juro na passada semana ou algum comentador
mudou de opinião acerca da direcção do mercado. Porque nos deveríamos então
comportar de forma diferente relativamente às posiçÕes que detemos em negócios
maravi lhoso$ como a lBM, a Coach, o Wel ls Fargo ou a Johnson & Johnson (JNJ),  a
General Electric (GE) ou o Bank of America (apenas para referir alguns)?

So porque o mercado cota preços todos os dias, somos obrigados a negociar, a
comprar ou a vender? Claro qur: não.

Essa opção so deve ser usada quando nos é vantajosa, não somos obrigados a fazer
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negocic, todos os dias. Quando o mercado nos cota a JN a g2 dolares e a este preço,
embora não seja ainda o preço de venda, já não nos á a margem de segurança
necessiâria para iniciar o inverstimento, aguardamos pabientemente que nos cote o
preço cle venda. Este investinrento foi feito a uma média de 60 dolares. Em 02 de
Maçg de 2C109, quatro dias antes dos mínimos do mercado, recomendámos a compra
da GE, em artigo publicado no Diário do Minho e disponível no nosso site. Esta ação foi
comprada a preços de 7 usDr, a 8,5 USD, a 10 usD e até 16 usD (em agosto de
2011), ià medida que os clientes abriram as contas e a GE cotava com Maigem de
Segurança. Grande parte da posição ainda está nas carleiras de investimento. Apesar
dos clielntes terem ganhos muito significativos com esta posição,não é, no entanto,
razão para que a venda ocorra, se entendemos que o preço a que hoje cota ainda não
é, pelo merìos, igual ao valor intrínseco do negócio, ou se não encontrarmos um
investimento alternativo com maior potencial de valorização.

Na Casa de Investimentos, quando apresentamos a empresa e o método de
investimento, queremos ten a certeza que os nossos clientes entendem que investir
deve ser um processo de longo prazo.

Todos cls dias são muitos os que tentam convencer os investidores de que sabem o
que o rnercado fará no curto prazo. Muitos de nos sabem que não existe forma de
prever o que o mercado fará. Por isso, devemos seguir sempre uma fi losofia de Valor e
estar preparado, tal como o caÇador exímio, com a arma carregada, à espera da presa:
quando aparece a oportunidade, estamos prontos para premir o gati lho.

Controlando o risco e l imitando as perdas através de uma análise fundamental
profunda, disciplina férrea e paciência sem fim, os investidores em Valor podem
esperar bons resultados com risco l imitado.

seja unr "oportunista" paciente e "Nunca dependa de uma boa venda. compre a
um preço tão atrativo que itté uma venda medíocre produz bons resultados"
Warren Buffett

As rentabil idades em 2013
Conseguimos no último ano rentabil idades de 27,360/o, com uma exposição de cerca de
60% da carleira aos mercados americanos. O dolar teve um recuo face ao euro de
cerca de 4o/c,, o que prejudicou um pouco a nossa performance. Os índices europeus
tiveram uma performance irrferior ao S&P500, que valorizou 28,82o/o. O DAX avalorizar
23,01o/o, o Cac40 a valorizar 22,23o/o, o FTSE100 a valorizar 16,320/0, o IBEX a
valorizar 27,'77o/o e o PSl20 a valorizar 20,22o/o. O MSCI World Index valorizou 24,41o/o
e o Stoxx Europe 50 valorizou 15,620/o.

Muitos julgam hoje que desta vez será diferente. No último ano, a subida
generalizada da nossa bolsa e dos principais índices de ações, veio fazer muitos
investidores esquecerem-se que a qualidade dos ativos que compramos é fundamental
para obtermos retornos consistc.ntes a p@zo.

Nos últimos 20 anos a definiçãrc de investimento expandiu-se muito: desde aÍte, selos,
vinho, matérias primas e tarntos produtos, inventados para criar comissões e
necessidades e servir alguns.
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Vemos o mundo do investimento um pouco mais simples do que isto. De entre
classes de ativos em que os inr,'estidores podem alocar o dinheiro, destacam os,--

o ações
. obrigações
. depositos a prazolcash
o imobi l iár io

A partir daqui, há milhares de "combinações e misturas" criadas para satisfazer
"investicjlores", fundos de investimento de tudo o que se possa imaginar, produtos
estruturados, produtos derivados, com elevados níveis de alavancagem, que permitem
destruir dinheiro ainda mais depressa. Criam a i lusão de que se pode ficar rico muito
depressa.

É de es;cerar que as taxas comecem a subir mais tarde ou mais cedo e que os Bancos
Centrais; comecem a recolher lelntamente os estímulos. Hoje, os investimentos em taxa
fixa são muito pouco atrativos. Os depositos a prazo estão a pagar taxas muito baixas,
as obrigações de bom risco estão a pagar cupões muito reduzidos. Neste últ imo caso,
com uma agravante adicional: à medida que as taxas subam, os investidores das
obrigaçcies irão perder dinheiro.

Neste contexto de taxas baixers, os investidores são empurrados pelos gestores de
dinheiro para ativos com muito mais risco, nomeadamente obrigaçÕes cujo emitente
não nos dá a segurança: o caso do Rwanda, o Paquistão ou outros, as obrigações com
grau de risco CCC, e cuja probrabil idade histórica de incumprimento e de 69%, vieram
cotar em 20'13 yields de 6,70/o. Significa isto que os investidores estão desesperados
por renclimento e sacrif icam os padrões de qualidade para conseguir um pouco mais.
Os retornos que estão a obter para os riscos que têm que suportar, são muito
desproporcionados.

Na Casa de lnvestimentos entendemos que os melhores investimentos hoje, continuam
a ser as; açÕes e os depositos a prazo - que nos permitem aplicar a l iquidez de curto
prazo enquanto aguardamos por pechinchas. Quando abrimos conta a um Cliente,
gostamcls que seja claro que não abdicaremos do padrão de qualidade nos ativos a
investir, nem na margem de sergurança que exigimos para investir com risco l imitado.
Não gorstamios de ter muito clinheiro parado e o nosso objectivo não é ganhar a
remuneração dos depositos a prazo. Preferimos investir em negocios excelentes que
transacionem a preços sensatos e cujos dividendos são significativamente acima das
taxas fi>ras. Contudo, preferimcls ter l iquidez (e temporariamente retornos baixos nos
depositcrs a çuazo) a fazer disperrates.

X . MERiCADOS EMERGENTES

A base fundamental do investirnento é o valor temporal do dinheiro. O investimento
que produzir o maior retorno no período mais curto será sempre o preferido dos
investidores. Essa é também a razão pela qual, de tempos a tempos, os mercados
emergentes são redescobertos como o melhor "destino" para alocar capital.

Na primeira metade de 2009, os fundos de investimento mundiais investiram nestes
mercadcls cerca de 10,6 mil mrilhões de dólares, 34 vezes .mais do que havia sido
investido nos fundos de acÕes americanas. O fundo Indice MSCI Mercados
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Emergerntes era o quarto maior de todos os ETFs - Exchange Traded
30,8 mi l  mi lhões de dólares.

Há boats razões, de uma forma geral, para investir nas ações dos mercad
emergentes. Segundo o Fundo Monetário Internacíonal (FMl), os mercad
emergentes representam metarle da economia mundíal. Estes países estão a
mais que as economias deserrvolvidas e a sua população é maior. Os investidores
esperann beneficiar destas elelvadas taxas de crescimento sobretudo quando nos
mercadrcs desenvolvidos a expectativa é de crescimento económico modesto, ou
estagnação.

Os cusllos e os riscos são mariores
Os investidores deverão ponderar os riscos de investir em países polit icamente
instáveis, assim como as incertezas que envolvem as flutuaçÕes económicas, cambiais
e de tax,as dra juro. No último ano, assistimos a tudo isto. Quanto do seu capital querem
"atado" na Argentina ou Tailân'Cia, ou à Rússia, Brasil ou Venezuela - mesmo que as
ações nesses mercados estejarn bastante subvalorizadas.

Nos países onde o capitalisnìc, e a propriedade de ações é relativamente recente, os
acionistas têm poucas proteçÕres. Apesar de não evitarem todos os abusos, a SEC e
suas congéneres nos mercados desenvolvidos permitem uma maior proteção aos
investidores.

A questão dos custos é tambtim muito relevante: os fundos de ações de mercados
emergentes tipicamente cobrarn comissÕes mais elevadas: de subscrição, de gestão,
de resgate, de performance. Os custos não acabam aqui. Para quem gere estes
fundos, os custos de comprar e vender em diferentes zonas e mercados é também
maior. lúuitas vezes, os volurnes nestes mercados são menores, novas empresas
aparecem e desaparecem e ar f iscalidade associada com estes mercados pode ser
elevada e pouco estável.

Como breneficiar do crescimento das economias emergentes?
C)s noss;o clientes conhecem bem a nossa opinião sobre os mercados emergentes.
Não concebemos o investimento sem uma grande margem de segurança, para nós
as 3 paliavras mais importantes do investimento.

Estamos nurì1a economia global: refrescamo-nos com Coca Cola ou Heineken,
comemos bolachas da Kraft For3fls ou cereais Nestlé, vestimos Zara ou Louis Vuitton,
conduzimos um Toyota ou urr Volkswagen, usamos um lphone ou um Samsung,
trabalhamos num computador da HP com software Microsoft, estamos ligados pelos
routers da (3|SCO, consumimos produrtos da Johnson & Johnson ou Novartis,
procuraÍnos o "mundo" na Gooç; |e, . . . . .

,As grandes empresas mundiais, as que têm enormes vantagens competit ivas, pela
força da marca, pelas economiers de escala, o efeito de rede, etc, estão presentes em
todas as geografias, vendem em todo o mundo os seus produtos e serviços e
consolidam os seus balanços em muitas moedas. Conseguem colher as vantagens
destas erconclmias, sem estarenr expostas apenas a elas.
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Os últirnos tempos, têm sido muito negativos nestes meríados. Gostamos deprocurar valor também em algumas destas geografias. Exigímos, quando decidimos
investir, uma margem de seguriança maior, oú se1a, que a dIïerença'entre o valor que
atribuímos piera a empresa e o preço a que ela cota no mercadb, seja maior, para
acomodiar maiores riscos. A nossa exposição a qualquer negocio, que nestes
mercados possa ser excepcionerl e que esteja barato, será sempre-menor.

A regra número um é não perrJer dinheiro. A regra número dois é não esquecer a
primeira' No investimento rrão é fácil recuperar [erdas: se um investimento perder
sao/o, para o recuperar, qua|quer que seja o ativo, tem que subir looo/o.

Xl - PEIRSPECTIVAS E PREVISOES PARA 2014: 'nshare Prices can go down as
well as up" .

Em janeiro de 2013, escrevi unr artigo na Vida Economica com o título "Aqueles que
preveem não sabem'l onde apresento razões de sobra para que não se confiem nas
previsÕes. Muito menos nas previsões dos chamados especialistas/analistas
financeiros.

Uma dar; descoberlas mais bern documentadas na psicologia e que os especialistas
têm um excesso de confiança muito maior que o resto de nos. Examinemos dois
grupos de especialistas: médicos e meteorologistas. A cada grupo é dada informação
relativa dt sua propria área de conhecimento - aos meteorologistas são dados padróes
cli lmatérir:os e pedem-lhes que prevejam o tempo, aos médicoê são dados conjuntos de
sintomas' e pedem-lhe que façam um diagnóstico. A ambos e pedido tam'bém que
digam o quão confiantes estâo nas suas respostas.

Contrariermente à opinião comum, os meteorologistas são muito bons nisto. euando
pensam que estarão correctros 5i0% das vezes, eles, de facto aceftam 50% das vezes.
Pelo contrário, os médicos são assustadores, quando pensam que aceftam o
diagnostico 90% das vezes, na realidade só o fazem 15% das vezes.

Porquê uma cjiferença tão gran<le nestes grupos? Em parte, esta diferença advém do
grau de feeclback que cada grupo recebe. Os meteorologistas sabém que são
previsore,s terríveis e, por isso, têm intervalos de confiança enormes. Por exemplo, se
vive no Fìeino Unido e ouvir a previsão de um meteoroloEista, ela será qualquer coisa
deste gérnero:  "há uma pequena probabi l idade de abeftas com sol , 'uma grande
probabil idade de aguaceiros dispersos, uma possibil idade de neve nas terras altas e
uma hipÓtese remota de unr furacão no Canal." Desta forma, obviamente, todas os
desfechos foram previstos. Os rneteorologistas podem também espreitar pela janela e
constatar se estão a ser minimarnente precisos nas suas previsões.

Os médic;os, por seu lado, tendem a não receber bom feedback. A juntar a isto, a nossa
espécie tem o hábito infeliz de r:onfundir confiança com capacidade. Se formos a um
médico el dissermos, "Doutor, tenho esta inflamação terrível na pele", e o médico
responder, "['*lão se preocr.rpe já sei exactamente o que é isso. Tome estes
comprimidos e dentro de uma semana estará curado", sairemos de lá felizes e
sossegaoos.

Relatór io de cestão 2013 20

P r a ç a d a i u s l i ç a 1 9 1 - r a s a l a 1 - 4 7 1 5 - t 2 E B r a g a - P o r t u g a L  I  r ( + 3 5 r ) 2 5 3 6 t 7 6 o 7 1 8  F : ( + 3 5 r ) 2 5 3 6 t 7 6 o 9  |  w w w c a s a d e i r v e s l i m e n t o s p c



lmaginemos agora que vtvemos numa realidade alternativa. fEntr"ros no consultorio edizemos;, "Doutor, tenho esta inflamação terrível na pele" e lo medicó responde, ,,Meu
Deus, isso é de facto terrÍl 'el. Nunca vi uma coisa dessas. Será contagioso?
Experinrente estes comprimidos e, se ainda estiver vivo dentro de uma semana, volte
cá". corn certeza não ficaríamos felizes com esta experiência.

Na Casia de Investimentos, nã<l nos dedicamos a esta atívidade de previsão. Não nos
reconhecemOs qualquer tallento. Por isso, entendemos que devemos centrar-nos no
que efectivamente sabemos fazer'. avaliar empresas, definir a margem de segurança
que preroisamos para l imitar cls riscos, aguardar disciplinados só coirprando ao nosso
preço de conrpra, e aguardarmos pacientemente que o investimento dé frutos.

Infelizmr--nte, jé vemos hoje nesta indústria muito relaxados os padrões de qualidade na
seleção de ativos, vemos os investidores baixarem a guarda, a prudência para
ponderarem devidamente os ris;cos em que incorrem. Já sãã muitos os que acreditam
que desita vez é diferente. Poucos são os que, quando compram açÕes, se comportam
como donos de uma parte da empresa (negocio) que estão a comprar e que lhes
confere o direito aos lucros futuros da empresa e àquela "fatiazinha" do negócio.

Em certo sentido, este rápiclo regresso a um frenesim especulativo, como já
observaLmos em muitos mercados, era previsível. Parafraseando Sir Humphróy
A.gql9b1t, da famosa série da IIBC "Sim Sr. Ministro"n os investidores precisam dã
atividade. E o seu substituto clo sucesso.

Como .Jererny Grantham, fundador da firma de investimentos GMO, quando
questionado acerca do impacto do colapso de 2008, declarou, "Vamos aprender
muito no curto prazo, alguma coisa no médio prazo e absolutamente nada no
longo prazo. Este é o precedente histórico."

Nos Mercados Financeiros, o conhecimento da historia é fundamental, a história
repete-sr: e ignorá-la terá sempre um preço alto para os investidores.

XII . ES]'RUÏ'URA INTERNA

A Gestora tem a sua estrutura assente em quatro departamentos: Comercial,
Consultoria Financeira, Gestãrr de Activos e Backoffice. Cada departamento é
organizarCo e gerido autonomamente por um responsável de forma a evitar confl itos de
interessers. A supervisão de cada um fica a cargo de um elemento da administração, de
forma inclependente.

Para a prossecução da acti 'vidade da empresa são necessários serviços externos de
intermediários financeiros: e:xecução de ordens de compra e venda, custodia e guarda
de títulos. A Casa de Investimentos assegura os serviços dos melhores parceiros tendo
em contat a credibil idade da instituição financeira, a segurança e a fiabil idade humana e
técnica dos serviços em questã0.
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XIII . PC)LÍTICR DE GESTÃO OC RISCCIS DA ACTIVIDADE

No desenvolvimento da sua actividade, a C
geral de prudência e estabelece polít icas
incorre, que são sobretudo operacircne
processos operacionais são seguidos em conformidade com as disposições legais e
com o manual de procedimentos internos.

A sociedade estabeleceu um conjunto dre polít icas e procedimentos para reduzir o risco
operacional, ou seja, o risco de tfalha hurnana e dos sistemas de informação, de energia
e da prerservação de dados enì segurança, incluindo, designadamente, um plano 

-de

continuiclade em caso de acidentes. A garantia do seu cumfrimento é assegurada por
um elemento da administração.

O departamento de Contrcllo e Compliance assegura o cumprimento das normas
estabele,cidas; de condução cla actividade da Gestora. E responsável pela aplicação das
normas rle conduta interna bem como pela implementação de todas as imposições e
legislação que as entidades de s;upervisáio exigem.

Damos respecial atenção ar todos os que se relacionam com a salvaguarda dos
patrimonios dos clientes em conformidadle com as comunÍcaçÕes que mensalmente são
reportadas aos supervisores

De forma a minimizar o ri isco de contraparte, a sociedade cumpre com elevada
dil igêncíar o rlever de escolha e avaliação dos custodiantes dos patrimonios dos
clientes.

XIV . ACTIVIDADE EM 2013

A Casa cle Investimentos - Gestão de Patrimónios, S.A. recebeu a l icença da CMVM
para poder diar início às suas erctividades em 1 de Julho de 2010 e foi apresentada
publ icamente em 20 de Outubro do mesmo ano.

A 31 de Dezembro de 2013, os valores sob gestão da Casa de Investimentos
totalizaram 40.692.003 euros, unr crescirnento de 146,4o/o em relação ao ano anterior.

As comissões de gestão cobnadas atingiram os 393.068 euros. Em 2013 foram gerados
resultados líquidos positivos de '11 6.254 euros, o equivalente a 1,1G euros por aìção. A
31 de Dc'zembro de 2013 a situação patrimonial da empresa fixou-se nos 566.558
euros.

A data de 31 de Dezembro cle 2013, a Sociedade não mantinha quaisquer dívidas em
mora ao sectrcr público estatal nem existiam quaisquer contratos celebrados entre a
Sociedade e os seus Administraclores.

xv - pRoposTA DE APL|CAçÃO DE RESULTADOS

Em cump,rimentos das disporsições legais e estatutárias, o Conselho de Administração
propõe a transferência do Resultado Líquido de 116.254 euros (cento e dezasseis mil
duzentos e cinrquenta e quatrrc er,rros) seja aplicado da seguinte forma:
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Resultados Transitados: 49.696 euros
Reserva Legal: 3.329 euros
Reservas Livres: 63.229 euros

xvt - ctcNstDERAçOES FtNA,|S

Servem estas linhas para urn agradercimento muito sentido aos nossos estimadosClientesi' Agradecemos a Vossá confiança e recomendação da nossa CASA.Trabalhamos para que este reliacionamento óeja justo, para que o principal beneficiáriodo dinheiro seja o seu dono e para merecer a vossa confiança e respeito.

A dedicação e competência dos nosscls colaboradores é altamente apreciada. Muito
obrigadil ,

As instituições que nos perrnitem desenvolver a nossa actividade de forma competente
e em tetnpo Útil - cumprindo os compronrissos que assumimos com clientes, entidadesreguladoras, e colaboradores, apresentamos os nossos agradecimentos.

Aos regriladores, Banco de Porllugal e C;MVM, agradecemos o relacionamento cordial eexigenter, que nos permite trabalhar ao mais alto nível.

Braga, 17 de Março de2014

raçao,

Emíl ia de Fát ima de
Presidente

liveira Vieira

q,

A"^Lt\è)€ ?--[^.. tri=-e^- \L Él-
Antonio Íredro Moreira da Silva Alves
Vogal

. r  Ì  -  r t  -
V,tU/ 19 ë1-ítP;.2 )é-et-4

Vitor Hugo Ferreira Roque
Vogal
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ANEXo Ao RELAr(InIo Do coNSELHo DE ADMINIsTneçÃo

PARTIGIPAçÕEs DoS MEMBRoS oos oncÃos DE ADMtNtSTnaçÃo E FtscAltznçÃo

Nome

Emília dr: Fátima de Oliveira Vieira
António lPedro Moreira da Silva Alves

No de Acções, detidas a 31-12-2013

49.500
48.500
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Casa de lnvestimentos
Gestão de Patr imónios. S.A.

C*sa de Inrestìmentos - GesÍáo de Fatrirnósios $.4.
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Casa de lnvestimentos
Gestão de Patr imónios, S.A.

Anexo ao Baranço e às Demonsfrações dos Resu/úados
em 31 de Dezembro de 2013

(lúontantes expressos em Euro)

NOT/\ INTRODUTORIA

A Garsa de Investimentos - Gestão de Patrimónios S.A. é uma sociedade anonima
constituÍda em 17 de Setembro cle 2009, com sede em Braga, e que tem por objecto social agestão de pratrimonios.

Está registada no Banco de Portugal sob o no 1009, na CMVM sob o no 342 e no Sistema de
lndemnizaçâo aos Investidores sr)b o no 137, tendo iniciado a sua actividade em setembro de
2010.

1. BASES DE APRESENTAçÃO E PRINCIPAIS POLíTICAS CONTABILISTICAS

1.1. BASES DE APRESENTAçÃO

As demonstraçÕes financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operarções, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, mantidos de acoroo com
os pr incípios consagrados nas Normas de Contabi l idade Ajustadas ("NCA"),  estabelecidas pelo
Banccrde Portugal noAviso no. 1/12005, de21 Fevereiroedãs instruções no 2312004e 1g/2ò0s,
do Banco de Portugal.

Gi"
nh'n-

\-r
.-----

1.2. PRINCIPAIS POLíTICAS CONTABILíSTICAS

As principais políticas e critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações
financreiras tbram os seouintes:

a)Act ivos Intangíveis

Os acltivos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição e são amortizados pelo
método das quotas constantes, por duodécimos durante o período 

-de 
3 anos, excepto no caso

da taxia de concessão paga à CtVl\/M em que o período de vida útil foi considerado indefinido.
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b) Activos Tangíveis

10 anos

E anos

e n t r e 3 a n o s e T
anos

e n t r e 4 e l 0 a n o s

Outros equipamentos Entre4 e 8 anos

c) lmposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do exercício corresponde à soma dos impostos correntes com os
imposllos diferidos. Os impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados,
salvo quando os impostos diferidos se relacionam com itens registados dir:ectamente no capital
próprio. Nestes casos os impostos diferidos são igualmente registados no capital próprio.

O lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e
rendimentos que apenas serão ,ledutíveis ou tributáveis em outros exercÍcios, bem como
gastos e rendimentos que nunca serão dedutÍveis ou tributáveis.

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos activos e
passivos para efeitos de relato contabilístico e os respectivos montantes para efeitos de
tributação.

São reconhecidos activos por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis,
porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expectativas razoáveis de
lucros fiscais futuros suficientes perra utilizar esses activos por impostos diferidos, ou diferenças
temporárias tributáveis que se revertam no mesmo perÍodo de reversão das diferenças
temporárias dedutÍveis. Em cada data de relato e efectuada uma revisão desses activos por
impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das expectativas quanto à sua
utilização futura.

Os ac,tivos e os passivos por irnpostos diferidos são mensurados utilizando as taxas de
tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das correspondentes diferenças
temporárias, com base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que estejam formalmente
emitid:as na data de relato.

Os acÍivos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição e são amortizado pelo /A""'
método das quotas constantes, por duodécimos com as seguintes vidas úteis: Éfl

Anos

Obras em edifrcios
anelndados
Mobiliário e material

Equipamento
infirrmático
lnstalações i nteriores
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d) Transacções e saldos enr rnoeda estrangeira

iQ-'
ì7'r,-e.-

Todos os activos e passivos eXprosSos em moeda estrangeira, para os quais não há;hcordo defixaçêro de câmbio, sâo convertidos para euros às taxas dã camoio vigentes à data do balanço.
As diferenç;as de câmbio, favorá'veis e desfavoráveis, que resultam-da .orpur"çaó entre astaxas de câmbio em vigor nia data das operaçÕes e as'vigentes na data das cobranças, dospagarnentos ou à data do balianço, são registadas como renãimentos e gastos na demonstração
dos rersultados.
A taxa de câmbio usada em 3i de, Dezembro de 2013 foia sequinte.

1 USD = 0,72532 Euro

e) Investimentos detfrdos até à nraturidade

Os a<Íivos classificados como investimentos detidos ate à maturidade, correspondente ao
montarnte pelo qual um instrumernto financeiro pode ser vendido ou liquidado entre partes
independentes' informadas e interessadas na concretizaçâo da transacção em condições
normatis de mercado, excepto no caso de instrumentos dé capital próprio não cotados num
mercado activo e cujo justo valor não possa ser fiavelmente mensurado ou estimado,
permarnecendo nesse caso relgistdos ao custo de aquisição.
O justo valor é determinado com base na cotaçãó de fecho à data do balanço, para
instrurnentos transaccionados em mercados activos.

f) Uso de Estimativas

A preparação das demonstraçÕes financeiras, em conformidade com os princípios
contabilísticos geralme_nte aceitesi, requer que os membros da gestão façam estimativas e
previsÕes, os quais afectam os 'ralores dos activos e das respónsabiliOa-des expressos no
balanç;o, a apresentação e divulga,ção de activos e passivos nos relatórios e notas anexas, oem
como os proveitos e custos reconhecidos no período. A gestão revê as suas estimativas e
pressutpostos em todos os perÍodos e na data do balanço tendo por base a continuidade das
operaç;oes e segundo a informação que tem disponÍvel. As alteraçôes de factos e circunstâncias
podem resultar na revisão clas ,estimativas e os resultados actuais serem diferentes dos
estimados.

g) Erros fundamentais

Os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período são corrigidos antes de as
demonstraçóes financeiras serem autorizadas para emissão. Contudo, os eiros materiais por
vezes não são descobertos senão num período posterior, e estes erros de períodos anteriores
são corrigidos na informaçáo comparativa apresentada nas demonstrações financeiras desse
período posterior.

h) Acontecümentos subsequenters

Os acontecimentos após a data do balanço que proporctonem informação adicional sobre
condiçÕes que existiam à data do b,alanço ("adjusting events" ou acontecimóntos após a data do
balanço que dão origem a ajustamentos) são reflóctidos nas demonstraçÕes financeiras. Os
eventors apos a data do balanço clue proporcionem informação sobre coódiçoes que ocorram
após a data do balanço ("non iadjut;ting events" ou acontecimentos após a daia do baranço que
não dêio origem a ajustamentos) são divulgados nas demonstraÇÕes financeiras, se forem
considerados; materiais.
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2. DIISPONIBILIDADES EMI OUTRAS INSTITUIçÕES TIruRruCEIRAS

Nos erxercÍcios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 esta rubrica
a seguinte composição:

+t

Disponibilidades em outras instituições de crédito
Barclays
Mil lennium BCP
Bianco Espírito Santo
Hyposwiss Prirate Bank
St. Galler Kantonalbank

102.3il
100.793
58.072

29.061

290.280

109.491
26.531
21.961
7.809

165.791

3. ApL|CAçÕES EM |NST|TUIçìOES DE CRÉD|TO

Em 31 de Dezembro de 2013, esta rubrica era constituída por um depósito a prazo na
instituição financeira BES no valor total de 43.000€:

- DepÓsito no. 100215501307 no valor de 43.000€, constituÍdo pelo prazo de g0 dias
(vencimento em0310112014), com uma taxa de juros (TANB) de 1,75%.

4. INVESTIMENTOS DETIDOS ATÉ A MATURIDADE

Em 31 de Dezembro de 20í3 e 31 de Dezembro de 2012, a empresa tinha os seguintes
investimentos detidos até à maturidade:

2013 2012

TÍtulors deticlos até à maturidade
Títulos da díüda pública Portuguesa

17.019 í4.305

Estes títulos estão mensurados ao justo valor apurado em cada data de encerramento
exercício e estão a garantir a a responsabilidade da empresa perante o Sistema
Indemnização ao Investidores.

17.019 14.305

oo
^ô
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5. ACTIVOS TANGiVEIS

Durante os exercícios findos err 3'1 de Dezembro de 2013 e 3í de Dezembro de
movirnento nos Activos TangÍveis, bem como nas respectivas amortizaçÕes, foi o seguinte:

2013

-Õ6ras

imóveis e informático interiores transporte equipamento
arrendados material

17 157 11.443 12.436
8.080

4.325 54.191
8.080

' t  | . ' t5 l 11.443 12.436 8.080 4.325 62.271

Activos
Saldo inicial
Aquis ições
Saldcr final

Amort izações acumuladas e
perdas  por  impar idade

Saldo inicial
Amortizações do exercício
Saldo f nal

Activor; l Íquidos

4 191
1 716

2.581
1 . 1 0 4

ó.55 / í

1 968
3 849
1.456 1.178

1.230 20.409
611 8.032

5.907 10.525 5.305 1.178 1.840 28.441

11 251 5 144 6 902 2.485 33.831

2012

,,
imóleis e informático interiores equipamento

arrendados material Total

17.157 8.829 1 1  4 3 12.436 3.875 53741
450 4fi

17.157 8.829 11.43 tz.z+óo 4325 Uj91

Activos
Saldo inicial
Aquisições
Saldo final

Amoftizações acum uladas e
perdas por  impar idade

Saldo inicial
Amortizações do exercício
Saldo final

Activos líquidos

2 . 4 t 3

1 .716
1.478
1 1 U

5.087
3 470

2354
1.4ffi

6% 12.128
536 8281

4 191 3 8492.581 8.557 1.230 20.4@

tZwo 6.248 2.886 8.587 3.095 ó,5. | óZ
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6. ACTIVOS INTANGíVEIS

Durante os exercÍcios findo em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembr de 2012,movirnento nos Activos Intangíveis, bem como nas respectivas amortizações, foi o seguinte:

2013

concessão domÍnios tratamento actilos
CMVM e software de dados intangÍrcis Total

Activ,os
Saldo inicial
AquisiçÕes
Salclo final

Amort izações acumuladas e
perdaLs por  impar idade

Salclo inicial
AmortizaçÕes do exercício
Saldo final

Activos líquidos

7.500 4.555 7.200 8.475 27.730

7.500 3 1 .001 8.504

- 3.365 3.800 8.475 15.640
1.187 2.400 3.586

í

2012

concessão domÍnios tratamento actiros
CMVM e software de dados intangí\eis Total

7.500 4.555 7.200 8.475 27]30

7.500 4.555

Activos
Sald,o inicial
AquisiçÕes
Saldrc final

Amort izações acumuladas e
perdas por imparidade

Saldo inicial
Amortizaçoes do exercício
Saldo final

Act ivos l íquidos

1 .U7
4 F.4e

1.400
2.400

6.091
2.384

9.338
6.302

3.365 ffi

7.500 1 . 1 9 0 3.400 12.090
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7, ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES

Nos exercícios f indos em 31 de Dezembro de 2013 e 31
a seguinte composição:

de Dezembro de 2012 esta rubrica tem

lmposto sobre o rendimento das pessoas colectiras
Piagamentos por conta
Estimatira de imposto
Rretenção na Fonte

2.202
(1.568)
1 .786

2.420

8. II ì I IPOSTOSDIFERIDOS

Nos erxercícios f indos em 31 de Dezembro de 2013 e 31
difericlos tinham origem no seguinte:

de Dezembro de 2012 os imoostos

Prejuízos fi scais reportá\eis
Ano de 2009
Ano de 2010 132.382 15.596

--ìlz.oe2 - 1s.s96-
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9. OIUTROS ACTIVOS

Nos erxercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 31
a segulnte composição:

(

de Dezembro de 2012 esta rubrica tem

Quantia
Druta

Perdas po- 
---õuãiiìã-

imparidade escriturada
acumuladas líquida

Perdas por Euãõiìã-
imparidade escriturada

acumuladas Iíquida
Quantia

brutaOUTROS ACTIVOS

De\êdofes di\ersos
Por \alores recebidos de clientes
Ciientes (de serviços e comissões)

Rendimentos a receber
De seÍVços e comissôes
Juros e rendimentos similares

Despesils com encargo diÍerido
Seguros
Servços inbrmáticos (Finantech)
InÍormações (Bloomberg)

Outras oontas de regularização:
IVA suportado

108 034
228 471

108 034
22A 471

8e.í45
151.837

89 445
151 837

336 505 JÓO CUC 241 282 
--:------

388388

3oo 3oo
182 182

142 142
1 383
3,087

1 383
3 0872912  2912

ffi 4.471 4.471

340 053 340 053 246 141

10. PI\SSIVOS POR IMPOST'OS GORRENTES

Nos exercÍcios findos em 31 de Derzembro de 2013 e 31
a seguinte composição:

de Dezembro de 2012 esta rubrica tem

lmposto sobre o rendimento das pessoas colectiws
Pagamentos por conta
Estimatiw de imposto
Retenção na Fonte

(2.e38)
27.797

(632)

24.226
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11. OUTROS PASSIVOS

Nos erxercícios f indos em 31 de Dezembro de 2013 e 31
a seguinte composição:

de Dezembro de 2012 esta rubrica tem

OUTROS PASSIVOS

Sector público e administratiro
IVA
Retenção de impostos na fonte
Contribuições para segurança social

Empréstimos
Cartão de crédito

Cobranças por conta de terceiros
Valcrres a derolwr a clientes

Credores dirersos
Outros fonrecedores
Pessoal
Outrrcs credores

Encargos a pagar
Por gastos com pessoal
Comunicações / Energia
Arenças e honorários
Infonnática
Infornações (Bloomberg)
Taxa mensalCMVM

321
321

10.200
10.200

2013 2012

85.014
10.286
4.850

20.287
5.717
2.203

13.787
7.206
2.388

18.307
7.446
3.673

17.010
5

500

230
305

18.050

15.731
127
700

230
200

í6.988

141.902 u.821
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í2. CAPITAIS PROPRIOS

O movimento ocorrido nas rubricas de capitaÍs proprios durante os exercÍcios de 20,1foio s;eguinte: 
'-n"' 'uo,Ì.as de capitaÍs proprios durante os exercícios de 201 3 e 2012 N

Em 201 3:

Aplícaçoes

-#uaprtÍìr s00.0- sõõ:õõõ-
Resenas Legais
Resenas Liwes
Resultados Transitados (52.717) 3.022 (4e.696)
Resultado Líquido do Exercício 3.022 j16.254 e.022) 116.254_

E m 2 0 1 2 :

Apl icaçÕes
,_-
uaptÌat 500.000
Resenas Legais
Resentas Liwes
Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício

(56.424)
3.707 3.022

3.707 (52.717)
(3.707) 3.022

I

13. Mr\RGEM FINANCETRA

Nos e><ercícios fÍndos em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezemb ro de 2Oi2 esta rubrica tem
a seguinte composição:

2.363 2.855

-i-õT---.8-ss-'

40

Margem Financeira%i-

Os rendimentos dos juros obtidos (disponibilidades) tiveram origem na constituição de depósitos
a prazcr.

Juros clbtidos
Disponibilidades s/ instituições de c;rédito
Intrurnentos da díüda pública Portuguesa

Juros e encargos similares
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14. RENDTMENTOS DE SERVTçOS E COM|SSOeS

Nos erxercÍcios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembr o de 2012
a seguinte composição:

*

esta rubrica tem

Administração de ralores de clientes
Consultoria de inwstimentos
Comissões de coretagem

361.7U
29.000
2.285

393.068

198.414

3.081
201.525

í5. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAçÃO

Nos exercícios findos em 3l de Dt..zembro de 20l3 e 31 de Dezembro de 2012esta rubrica tema segulnte composição:

ouTRos RESULTADOS EXPLORAçÃO

Outros encargos e gastos operacionais
Quotizações e donatiws
contribuições para o sistema de Indemnizaeões aos Inrestidores
Taxar mensal de supervisão (CMVM)
Coimas de impostos
Gastos de exercícios anteriores
Outnrs

Outros; rendimentos e receitas operacionais
Renclimentos de formação
Renclimentos de exercícios anteriores
Outros

(200)
(2.500)
(2.e55)

(s3)
(120)
(313)

(6.141)

17.250
108
568

17.926

11.785

(150)
(2.500)
(2.400)

(183)

(1.2e0)
(6.523)

29.000
31

29.031

22.508
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16. CUSTOS COM PESSOAL

Nos erxercÍcios findos em 31 rle Dezembro de 2013 e 3'1 de Dezembro de2012esta rubrica tema segulnte composição:

Remuneração dos orgãos de gestião
Remuneração do pessoal
Encangos sociais obrigatórios

50.851
53.237
23.405

127.493

u.514
41.062
19.788

115.363

O nÚrnero medio de pessoas ao serviço durante o exercÍcio de 2013 foi de 5, sendo que três
destaÍì pertencem ao órgão de ges;tão.

17. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS

Nos e;xercícios findos em 3'1 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012esta rubrica tem
a seguinte composição:

t^

Com fomecimentos
Material de consumo cornente
Agua, energia e combustÍr,eis
Outros Ícmecimentos de terceiros

Com seniços
Rendas e alugueres
Comunicações
Deslocaçôes, estadas e representação
Publicidade e edição de publicações
Formação de pessoal
Seguros
Serviços es pecializados :
- Arcnças e honorários
- Judiciais, contencioso e notariado
- Informática
- Vigilancia
- Informações

re -ã'7õã-

108.225 943U

-
5.679 4.166

1.080
2.858
1.741

19.522
2.010

20.241

2.857
59

15.588
396

19.182
379

22.312

1.467
2.027

672

3.000
2.190

22.107
40

17.152

7.724
119

15.115
60

22.660
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18. AMORTTZAçÕES DO EXER0íC|o

Nos erxercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezemb ro de 2012esta rubrica tema seguinte composição:

Actiros fixos tangÍr,eis (Nota 4)
IntangÍveis (Nota 5)

r r r r r - -

8.032 8ãT
3.586 6.302

r - - r - -

11.619 14ffi

í9.  IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTO

O valor do imposto corrente de 27.797€ é referente à colecta de 24.437€, às tributações
autónomas sobre as despesas de representação e km efectuados com viatura propria no valor
de 957€ e à derrama no valor de 2.402€.

o valor do imposto diferido no valor de 15.596€ teve origem na sua totalidade na utilização deprejuí;:os fiscais reportáveis (rrota Z)

20. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

Em 31 de Dezembro de 2013 e de2oi2, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012

Responsabili<lade potencial para cotÌì o Sistema de Indemnização aos Inrestidores 21.g32
Responsabil idades por prestação de serviços

Valores administrados pela Instituição 40.692.003

Em 31 de Dezembro de 2013, o saldo da rubrica "Responsabi l idade potencial  para com o
Sistema de Indemnização aos Investidores" corresponde ao compromisso irrevogável que a
Sociedade assumiu, por força da lei aplicável de entregar àquele sistema, e-'m caso de
accioniamento deste, os montanters necessários para finaÀciamento da sua quota-parte nas
indemnizações que forem devidas iaos investidores.

Para garantia da responsabilidacle potencial para com o Sistema de Indemnização aos
Investidores, a sociedade constituiu a favor desse sistema, um penhor de valores mobiliários,
nos termos do artigo 80 do regulamento n3 2\2OOO da CMVM.

Data da actualização do penhor: 31 de Dezembro de 20í3.

Preço de mercado dos valores mobri l iár ios dados em penhor a 3i  de Dezembro de 2013: 17 .O1g
Euros.

Com prom issos pe ra nte te rce i ros
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Em 31 de Dezembro de 2013
seguinte detalhe:

e: de 2012, os activos geridos pela Sociedade apresentam o

738.117 50.694
5.610 056
4 U5.391

279.900
81.017---õ3õmõt -ì6st-ô-ìã5-

21. ACONTECTMENTOS APOS l \  DATA DO BALANçO

ApÓs a data de 31 de Dezembro de 20í3 e até à data da conclusão destas demonstrações
financ;eiras não houve acontecimentos que dessem origem a ajustamentos às contas, nem que
desse,m origem a divulgações.

22. OUTRAS TNFORMAçOES

A Sociedade não tem dívidas em mora ao Estado e à Segurança Social.

Os honorários totais facturados durante o exercício de 2013 pela Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas relativamente il revisão legal das contas anuais foi de 2.400€, não existindo
honorários relativos a qualquer outro serviço relacionado.

Braga, 17 de Março de2014

ry
2013 2012
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CERTTFTCAçÃO LEGAL DAS CONTAS

Introdução

L. Examinámos as demonstrações f inanceiras anexas da "CASA DE INVESTIMENTOS -

GEsTÃo DE PATRIMórulos, S.A." as quais compreendem o Balanço em 31 de

dezembro de 2013, que evidencia um total de 732.686 euros e um total de capital

próprio de 566.558 euros, incluindo um resultado líquido posit ivo de L16.254 euros, a

Demonstrações dos Resultados por Naturezas e o correspondente Anexo.

Responsabilidades

É da responsabil idade da Administração a preparação de demonstrações f inanceiras

que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição f inanceira da Empresa, o

nesultado das suas operações, bem como a adoção de políticas e critérios

rcontabil íst icos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno

apropriado.

A nossa responsabil idade consiste em expressar uma opinião profissional e

independente, baseada no nosso exame daquelas demonstra'ções f inanceiras.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas e as Diretrizes de

Revisão/Auditoria da Ordenn dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o

mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança

aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções

materialmente relevantes. Fara tanto, o referido exame incluiu:

- a verif icação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações

constantes das demonstrações f inanceiras e a avaliação das estimativas, baseadas em

juízos e cr,itérios definidos pela Administração, utilizadas na sua preparação;

Éscritódo: Av. da Liberdadê, Ed. dos Graniinhos, 432, 69, sls, 4r-42 . ApaÍtado tg6 . 47ro-24g BÍaga . Tel.' 253 zo6 73o o Fax: 253 zo6 739 ' E-mail: geral@acmsÍoc'pl

coNTRtButNTE Nq 502 154 870 '  lNscRlÍA Hn Ltsrn oos Roc soB o Ns 57

SocIEDADE Clvtt  c/  PERsoNALlDloe iuníotcl  CAPITAL SoclAL 82'500€
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ia apreciação sobre se são adequadas as polí t icas contabi l íst icas adotadas e a sua

,divulgação, tendo em conta as circunstâncias;

a ver i f icação da apl icabi l idacle do pr incípio da cont inuidade; e

a apreciação se é adequada, em termos globaÍs, a apresentação das demonstrações

f ina nceiras.

O nosso exame abrangeu também a veri f icação da concordância da informação

f inanceira constante do relatór io de gestão com as demonstrações f inanceiras.

Entendemos que o exame el fetuado proporciona uma base aceitável para expressão da

nossa opinião.

Opinião

7. Em nossa opinião, as demonstrações f inanceiras referidas apresentam de forma

verdadeira e apropriada, elm todos os aspetos materialmente relevantes, a posição

financeira da "CASA DE INVIESTIMENTOS - GESTÃO DE PATRIMóI{IOS, S.A.", em 31 de

dezembro de 2013 e o resultado das suas operações no período f indo naquela data,

em conformidade com as Normas de Contabil idade Ajustadas (NCA), tal como

definidas pelo Banco de Portugal no Aviso n.e tl2}Os, de 2L de fevereiro'

Relato sobre outros requisitos Legais

8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é

concordante coÍn as demonstrações financeiras do período.

Braga, 25 de março de 2OL4,

ARMTNDO COSTA, SERRA CRUZ, MARTINS E ASSOCIADOS, SROC

Representada por:
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CASA DE

Senhores Acionistas:

Nos termos da lei e dos estatutos

PATRIMóNlOS, S.A.", vimos

desenvolvemos no exercício das

Relatór io de Gestão e Contas ap

em 31 de dezembro de 20L3.

Durante o período em análise acom

extensão considerada necessária os valo

que lhe serviram de suporte, os quais

Normas de Contabi l idade Ajustadas (

1.12005, de 21de fevereiro, bem como,

lmporta realçar que da administração e

No f inal do período examinamos os d

Administração tendo sido emit ida a re

do Código das Sociedades Comerciais.

O Relatório de Gestão da Administração

situação f inanceira de emPresa

sua aprovação.

ARMINDO COSTA,

Escrltôrlo: Av. da Liberdade, Ed. dos Granllnhos, 432, 6e' Sts. 4r'42 r
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. GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S.A.

RELATÓRIO E ARECER DO FISCAL ÚUICO

empresa "CASA DE INVESTIMENTOS - GESTÃO DE

à V. apreciação o relatór io da at iv idade que

funções de Fiscal Único e o nosso parecer sobre o

pela Administração, relativamente ao período findo

a atividade da empresa, verificando com a

patrimoniais, registos contabilísticos e documentos

amos em devida ordem e em conformidade com as

tal como definidas pelo Banco de Portugal no Aviso n.e

as restantes disposições legais.

ços recebemos sempre a mais estreita colaboração.

ntos de prestação de contas apresentados pela

nos termos do artigo 451ecertificação e o relatório

as Contas, parecem-nos expressar de forma adequada a

a 31 de dezembro de 2013, pelo que aconselhamos a

Braga,25 de março de2OI4,

CRUZ, MARTINS E ASSOCIADOS, SROC

por:

{António Manuel de Sousa Mart ins - ROC n.e 919)

796 . 411o-24g Braga o Te[.; 253 2cl6 73o ' Faxl 253 zoí 739 ' E-mail: geral@acmsroc'pt
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Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios S.A.
Praça da Justiça, no 191, 1o andar, Sala 1

41 I 5 -010 Braga C.A.E. : 64992 N.I.F. : 509 7267 07
Mat. 509126701 de2009.09.25 em Braga Cap.: EUR 500000

ACTAS
Acta N.o 7

----Aos quatro dias do mês de Abril de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, reuniu na seoe

social  s i ta na Praça da Just iça, 191,1.o Sala '1,  na cidade de Braga, a Assembleia Geral da

Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios, S.A., com o número de pessoa colectiva e de

matrícula na Conservatoria do Registo Comercial de Braga 509 126 707, com o capital social

de 500.000 Euros, com a seguinte ordem do dia:
----Ponto um: Apreciação e votação do Relatorio de Gestão e Contas, relativo ao exercício

económico de dois mi l  e treze:
---Ponto clois: Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados
---Ponto três: Apreciação geral da administração da sociedade.
---Ponto cluatro: Deliberação sobre outros assuntos.
-----Encontravam-se presentes os accionistas titulares de acÇÕes representativas de 100% do
capital social, que assinaram a lista de presenças.

----A lista de presenças e outros documentos foram arquivados em pasta propria que se deve

considerar anexa à presente acta, nos termos do artigo sexagésimo terceiro do Código das

Sociedades Comerciais

---Os trabralhos foram dirigidos pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. António

Manuel Ro,Crigues Marques e secretariados pelo Dr. Luís Filipe da Rocha Ferreira.
-----O Presldente da Mesa abriu a sessão e declarou oue se encontravam satisfeitas todas as

condições legais e estatutárias necessárias ao regular funcionamento <Ja assembleia, desde

que respeitada a ordem do dia supra referida.

----Aberta a sessão, o ponto número um foi apresentado pela Presidente do Conselho de

Administração, Dra. Emíl ia Vieira, tendo realçado que dois mi l  e treze foi  um ano de muito

trabalho mas bastante positivo em termos de resultados oara a Casa de Investimentos. As

perspectivers de angariação de clientes são boas, muito contribuindo para este cenário, além

dos resultetdos historicos positivos, os artigos em que foi positivamente citada a Casa de

Investimentos no Wall Street Journal e na revista DEC0 Proteste, duas publicaçÕes de grande

notoriedade. A Dra. Emília Vieira fez ainda referência ao alargamento da estrutura de recursos

humanos, 1á no início de dois mil e catorze, com a entrada de três novos colaboradores, e

anunciou a mudança de instalações da Casa de Investimentos num futuro próximo. Para o

presente ano, a Dra. Emília Vieira referiu que os objectivos se mantêm, ou seja, continuar a

criar riquez,a para os clientes, com profissionalismo, transparência e honestidade. O Relatorio

de Gestão e Contas foram posteriormente apreciados, dir;cutidos e aprovados por

unanimidacle, juntamente com a Certificação Legal de Contas e o Relatórrio do Parecer Unico,

tendo os mesmos sido também aorovados unanimemente. --

nohapl
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Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios S.A.
Praça da Justiça, no 191, Io andar, Sala 1

4715-010 Braga C.A.E.: 64992N.I.F.: 509126701
Mat. 509126707 de2009.09.25 em Braga Cap.: EUR j'00000

ACTAS
----Em referência ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi proposto pelo conselho de
administraÇão que os resultados lÍquidos apresentados de 116.254 Euros "Cento e dezasseis
mil, duzentos e cinquenta e quatro euros", fossem aplicados da seguinte forma: 49.696 Euros
"Quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis euros" para Resultaclos Transitados, 3.329
Euros "Três mil trezentos e vinte e nove euros" para Reserva Legal e 63.il2g Euros "sessenta e
três mil, duzentos e vinte e nove euros" para Reservas Livres. Não existindo intenÇões de
intervençã<1, foia proposta colocada em votação e aprovada por unanimiclade.
-----Passou-se para o terceiro ponto, tendo o Presidente da Mesa proposto um voto de louvor
ao Conselho de Administração da Casa de Investimentos e ao Fiscal Único pela actividade
desenvolvida pela empresa no ano de dois mil e treze. A propor;ta foi aprovaoa por

unanimidacle.

----A Presidente do Conselho de Administração, Dra. Emília Vieira, agradeceu o voto de louvor,

encarando-o como um encorajamento para os desafios que a Casa de Investimentos terá de

enfrentar no ano de actividade em curso
---Em reÍerência ao quarto ponto da ordem de trabalhos a Presidente do Conselho de
Administrar;ão, Dra. Emília Vieira, enfatizou a importância de, durantr: o presente ano de
actividade, se manter o esforço de captação de novos clientes, aumentar os valores sob gestão

e de se manter a consistência da política de investimentos, reforçando os valores da segurança

e independência, numa estrutura que privilegia o alinhamento claro de interesses com os seus

clientes como forma de potenciar bons resultados futuros para clientes r; accionistas da Casa

de Investimentos. A Dra. Emíl ia Vieira endereçou ainda um agradecimento aos cl ientes da

Casa de Investimentos pela confiança depositada e recomendações feitils, aos colaboradores
pelo dedicação e competência demonstradas, assim oomo a todas as entidades com que a

Casa de Investimentos se relaciona, por permitirem que a actividade seja desenvolvida de
forma competente e em tempo útil.

----Nada nrais havendo a tratar, pelas dezoito horas e trinta minutos, o Presidente deu esta

sessão por encerrada e, para constar, dela se lavrou a presente acta que depois de lida vai ser

assinada p(3los membros da Mesa, em sinal de conformidade. --

A Mesa da Assembleia Geral

O Presidente,

hl\*t ,\ ro Secretário 
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